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د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي 

خالد العرافة

هل انتقلت محاكم 
التفتيش اإلسبانية 

إلى الكويت؟

أطماع توسعية

قد يستغرب البعض من هذا العنوان، حيث إن هذه المحاكم 
قد انعقدت مع طرد المسلمين من اسبانيا وبدء التنكيل بهم 
والتحقيق معهم وقتلهم باآلالف، فقط ألنهم كانوا مسلمين 
وكانت تلك المحاكم محاكم ظلم واستبداد وتعذيب وتشريد 

الناس، حتى األطفال لم ينجوا منها.
ما يدور هذه األيام في مجلس األمة وما نقرأه على صفحات 

الصحف من الصراع والمزايدة عن استجوابات سواء كان 
ذلك بالحق أو الباطل، تذكرنا بتلك الروح التي سادت أيام 

التفتيش. ويتصرف االخوان في المجلس وخصوصا األغلبية 
وكأنهم حاكم مطلق، ومن يخرج عن طاعتهم ال يستحق أن 

يعيش، وكأنه منبوذ وكافر أسوة بما كان يعتقده أعضاء 
محاكم التفتيش في اسبانيا.

قد يكون هذا الوصف قاسيا، ولكن ما يعانيه بعض اإلخوة 
الوزراء من الهمز واللمز والتهديد والتمادي في اتهامات 

الزور على صفحات الجرائد كلها تسبب ايذاء كبيرا فقط 
لإلخوة الوزراء الذين يتعرضون لمثل هذه المعاملة، بل يمتد 
الى أهلهم وذويهم حتى أطفالهم في المدارس نجدهم مجاال 

للتهكم واالستهزاء.
فهل هذا عدل يا اخوان؟ وهل أصبح مجلس األمة أداة 

للتشهير واالتهام والصراخ والذم لكل من ال يتبع أهواءهم 
وأفكارهم. هل هذا هو القصد من مجلس األمة؟ وهل اتى بكم 

الشعب الكويتي لكي تحولوا هذا المجلس الديموقراطي الى 
محاكم تفتيش؟ من أعطاكم هذا الحق؟ فالدستور ال يسمح 

بذلك، والعرف واألخالق ال يسمحان بذلك وما تربينا عليه في 
الكويت يستنكر ذلك، ويبقى السؤال: الى متى سنستمر على 

هذا المنوال؟
ليس لكم الحق بنظري في تحويل هذا المجلس أو النزول 
به الى مستوى الغوغاء الذي كان بصدد حكمه على المنهج 

بأسلوب غوغائي ال يمت أبدا الى أي قانون أو أي احترام 
لالنسان، فاخوانكم الوزراء بشر مثلكم، لهم حقوقهم وعليهم 
واجبات. وعليكم أنتم واجبات احترام الحقوق. فكفوا عن هذه 

المغاالة وتعاونوا معهم، ألنهم رجال شرفاء قبلوا خدمة هذا 
الوطن، وهم أفضل منكم بكثير ألنهم هم السلطة التنفيذية 
ولديهم حرص أكثر منكم ألن من كانت يداه في النار ليس 

كالمتفرج، وال تحاولوا النيل من كراماتهم وسيكون بطبيعة 
الحال األداة الدستورية من منطلق االحترام المتبادل ألنهم 

أنداد لكم ويجب أن يتمتعوا بجميع حقوقهم الدستورية قبل 
أن تمتد إليهم أيدي التعسف والظلم والتطاول بحق أو من 

دون حق. 
هؤالء اخوان لكم سيقضون باقي حياتهم معكم، وال تجعلوا 

العالقة بينكم وبينهم وبين أوالدهم وأوالدكم وعائالتهم 
وعائالتكم عالقة عداوة بل يجب ان تسودها المحبة 

واالحترام، الكل يعمل من أجل الكويت وليس لفئة أو جماعة، 
ألن الكويت هي التي ستبقى والتي يجب أن تكون في قلوبنا 

وأال يتعرض أحد أبنائها لظلم أو تعسف من اخوانه.
فاعملوا جميعا يدا واحدة وانبذوا التنافر والتناحر، ولنعمل 

جميعا من أجل رفاهية الكويت وتقدمها والمحافظة عليها.

إعالن فكرة االتحاد الخليجي بين دول المنطقة الـ 6 أثار 
حفيظة إيران وكأنها وصية على هذه الدول وأخذت تتوعد 
مملكة البحرين وتقول انها محافظة إليران متناسين تاريخ 

حضارة هذا البلد واستقالليته وكيانه.
هذا التهديد بال شك يبين األطماع التوسعية لهذه الدولة وخير 

شاهد المظاهرات التي خرجت في طهران نهاية األسبوع 
الماضي تؤكد أحقيتهم في البحرين لذلك فكرة االتحاد 

والتي اعتبرها بوجهة نظري المتواضعة جاءت من باب الرد 
المباشر على كل من يريد الشر بدول المنطقة وتحديدا مملكة 

البحرين التي شهدت حالة من عدم االستقرار خالل الفترة 
الماضية بسبب التدخالت الخارجية من إيران وفق تصاريح 
مسؤوليها بتبعية البحرين لهم بال شك أن هذا الطلب بمنزلة 

استفزاز لجميع دول الخليج حكاما وشعوبا لذلك أود أن 
أبين أن البحرين جزء ال يتجزأ من منظومة التعاون وأقول 
لمن يؤكد أن البحرين محافظة إيرانية عليك قراءة التاريخ 
جيدا واالبتعاد عن المناورات السياسية التي ال تسمن وال 

تغني من جوع. وبصفتي مواطن خليجي يفترض على دول 
الخليج بعد تلك التهديدات والمظاهرات في إيران اإلسراع في 

إعالن االتحاد الذي سيتسبب في السكتة القلبية لدى بعض 
الحاقدين من اإليرانيين الذين يستعرضون عضالتهم على 

دول الخليج التي لديها القدرة على إسكات تلك األصوات 
النشاز ولكن وفق األطر والقوانين الدولية لذلك نقول لجميع 
المسؤولين بإيران احترموا سيادة دول الخليج وال تتدخلوا 

في شؤوننا الداخلية وكان األولى بكم معالجة مشاكلكم 
الداخلية قبل أن تصدروا أفكاركم إلى خارج المحيط اإليراني. 
أخيرا بعد استفزاز البحرين ظهر لنا مقتدى الصدر بتصريح 
يبين لنا حقد بعض العراقيين ـ والذي يمثلهم هذا الشخص 

ـ على الكويت لذلك نقول له: من أنت حتى تتطاول على 
أسرة الخير آل الصباح الذين بفضلهم خرجت أنت ومن 

على شاكلتك من جحوركم تطلقون عنان تصريحاتكم التي 
لم نسمع عنها وشخصكم الفذ خالل حكم النظام البائد، بال 

شك ان أمثال هؤالء ال يريدون للشعبين الكويتي والعراقي أن 
يعيشا بسالم. 

كما أن تصريحك بأن الكويت فتحت أجواءها أمام القوات 
األميركية الحتالل العراق عار عن الصحة وإنما حررت 

الشعب العراقي من النظام الدكتاتوري وجعلته يعيش أجواء 
الديموقراطية التي حرم منها طوال العقود الماضية وال 
يفوتني أن أذكرك مقتدى بأنه ال أنت وال اللي أكبر منك 

نسمح له بالتطاول على حكامنا لذلك أتمنى أن تؤدي مناسك 
العمرة وترفع يديك للسماء وتشكر الكويت بأنها جعلتك 

تصدح بصوتك عبر أجهزة اإلعالم والظهور للعلن بعد 
االختباء.

من غير احراج

إطاللة

د.نرمين الحوطي

م. مبارك عبدالرزاق العنزي

د.خديجة المحميد

التكميلية 
للتعليم والتربية

عطلة.. 
اجلويهل!

التوازن سمة 
الشخصية 
السوية

كثير ممن يقومون على التعليم والتربية يسلطون 
الضوء فقط على االهتمام واالبتكار لكل من أسس 
التدريس وتطوير املناهج املعطاة للطلبة في جميع 

املراحل التعليمية املختلفة سواء أكان عاما أو 
خاصا، ومع التطوير والتحديث املستمر والبحث 
عما هو جديد للشق العلمي فقط جند أنه لألسف 

الشديد التطوير والتحديث يسقط من أجندته 
عنصر مهم وهو الطالب!

التعليم والتربية ال ينحصران فقط في املناهج 
بل البد أن يستكمال باألنشطة، ففي السابق كان 

النشاط املدرسي أو اجلامعي له مخرجات متميزة 
من طالبنا على جميع مراحلهم التعليمية، بل كانت 
األنشطة املعطاة للطلبة متنوعة وممتدة، أي كانت 
ال تقتصر فقط على فترة الدراسة بل كانت أيضا 
متواجدة في فترة الصيف ومن هنا تبدأ رسالتنا 
التكميلية للتعليم والتربية لذوي األمر بذلك، لعل 

تكون سطورنا فكرة لتكون بداية لتفعيلها مرة 
أخرى.

تبدأ فكرتنا منذ اندثار النشاط الصيفي واستبدلت 
بالعمل الصيفي من خالل بعض الشركات 

والهيئات واستقبالها لبعض الفئات العمرية لتعمل 
وتتدرب لديها مقابل أجر مادي بسيط وشهادة 

باجتياز فترة عمل مع التقييم وبالفعل القت هذه 
الفكرة اقباال شديدا من كثير من األسر الكويتية 

فليس الكل يفضل السفر في الصيف ألسباب 
كثيرة ال تكون فقط من أجل احلالة املادية، ومع 

مرور الوقت على ذلك املشروع واإلقبال عليه 
أصبحت الشركات والهيئات والبنوك أيضا غير 
قادرة على استيعاب الراغبني من الطالب بالعمل 

في فترة الصيف ومن ذلك املنطلق يأتي مشروعنا 
التكميلي وهو: ملاذا ال يصبح ذلك املشروع 

اخلاص مشروعا عاما ويتم حتت مظلة وزارة 
التربية والتعليم؟

نعم لتكن البداية هذا العام ألن نسبة السفر هذا 
العام ستكون غير مرتفعة، وهذا يرجع لسببني 

وهما أن فترة االمتحانات جلميع املراحل ستنتهي 
في منتصف يونيو ومن ثم سيهل علينا شهر 

رمضان املبارك أعاده اهلل علينا باخلير وبعد فترة 
وجيزة سيبدأ العام الدراسي اجلديد، ومن هنا 

البد علينا أن نبحث عن سبل للطالب يفرغ فيها 
طاقته وأيضا يثري من خاللها مواهبه وهذا ما كنا 
نسلط الضوء عليه في بداية كلماتنا وهو النشاط 

أي املوهبة التي أصبحت لألسف الشديد مهملة من 
االهتمام التربوي ومنها جند أن الطالب عندما يفقد 

موهبته ال يقدر على االجناز العلمي، الن املوهبة 
هي التي تعطي له القدرة على االبتكار والتميز، بل 

جند أن النشاط والعمل يفرغ الطالب من خاللها 
طاقته وتساعده أيضا على كيفية التعامل مع 

املجتمع بل يشعر بأنه أصبح من املجتمع وليس 
معزوال عنه فتصبح هويته ال تقتصر على كلمة 
طالب، بل على العمل والدفع به ليصبح فردا من 

مجتمعه.
الفكرة ليست معضلة بل بسيطة جدا وتنفيذها 

يقتصر على مراسالت من اجلهة املعنية »وزارتي 
التربية والتعليم العالي« للكثير من اجلهات 

احلكومية واخلاصة الذين يدعمون عمل الشباب 
في الصيف »يعني السالفة ما يبيلها جلان« ومن 

ثم إعالن بسيط للطلبة الراغبني في املشاركة 
ووضع فترة العمل أو األنشطة املقامة في االعالن 

ومن هنا نكون قد استكملنا الشكل التربوي 
والتعليمي الصحيح وهو: العلم مع العمل يثمر لنا 

جيال يعتمد عليه في املستقبل.
٭ كلمة وما تنرد: »ودعوة ألبنائي الشباب على وجه 
اخلصوص للحفاظ على الروح الكويتية املعهودة 

لبناء سور الوحدة الوطنية الذي يحفظ أمنها 
ويصون ثوابتها، أدعوكم لالنشغال ببناء كويت 

املستقبل وبث روح األمل والتفاؤل.. وتوجيه 
اجلهود نحو ما ينفع الوطن، فليس أمامنا غير 

النجاح فهو مسؤوليتنا املشتركة وقدرنا ونحن 
بعون اهلل على مستوى أقدارنا«. هذه العبارة من 

كلمات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل ورعاه. 

لعل النائب محمد اجلويهل في أوج أوضاع الراحة 
واالستجمام، مسترخيا متأمال أبعاد املشهد األول، 

ليستكمل به مالمح املشهد الثاني والذي سوف 
يكون بعد نهاية »عطلة االسبوعني« لينطلق مجددا 

وفي جعبته أدواته املعهودة كي يعد صحيفة 
استجواب جديدة مبحاور فريدة تدعم فلتاته 
األدبية؟ )ضبط القعدة – ال تبقق عينك – وين 

الرئيس – البصق واللعن – لفو – طراثيث.. الخ...(. 
لذلك لم نفاجأ عندما أقسم على كتاب اهلل فيما 
يخص حادثة البصق والتجريح في حق النائب 

د.حمد املطر، والتي شهد عليها جل النواب ومن 
أبرزهم النائب علي الراشد. عالوة على شهادة 

األمني العام، فتطبيق الالئحة في حقه مبنعه من 
دخول قاعة عبداهلل السالم مؤقتا ال يكفي، بل يجب 
تغليظ كل النظم الدستورية والتي من شأنها تفعيل 

اجلزاءات وعدم املساس بالذوات النيابية مهما بلغ 

من اختالف في وجهات النظر، ووصوال إلى حالتي 
التجميد والشطب من عضوية مجلس األمة ورفع 

احلصانة بشكل نهائي، وإعداد صحيفة منطلقة 
من ثوابت قانونية، تدعيما ملنعه من خوض غمار 
االنتخابات النيابية، ومن هنا أشد على يد النائب 
د.عبيد الوسمي عندما لوح بتشكيل جلنة للقيم 
البرملانية تتوازى مع ما أفرزه املشهد الدرامي، 

وحفظا للبعد الدميوقراطي والسياسي في املستقبل. 
وكم أطرقت في حاالت مماثلة، وتكاد تكون مفصلية 
في أروقة احلياة النيابية، جراء االستحياء احلكومي 
وعدم صدور بيان صريح يحفظ للنائب حمد املطر 
حقه النيابي واإلنساني على عكس ما شهدناه أثناء 

حادثة النائب اجلويهل في ديوان رئيس مجلس األمة 
أحمد السعدون وكيف أخذت بعدا رسميا يتمحور 
استنكارا وشجبا، لذلك شكل هذا االصطفاف حالة 

من الدعم اللوجستي املطلق، فكون كتلة من عالمات 

االستهجان، فيمن يقف ويدلل ويرعى هذا النمو 
اخلطير على املستوى الرسمي.

 وعلى صعيد هذا االحتقان، بزغت ومضات إيجابية 
ترسبت بعد هذه احلادثة، من خالل إجماع النواب 
على شرعية وضرورة التصويت حلفظ املؤسسة 

التشريعية من أي عبث أو خلل في استخدام 
األدوات الدستورية، وحتييد أي نائب يخرج عن 

جادة الدميوقراطية واخللق العام. ولكن لست متفائال 
كثيرا فمشروع النزاع بني الكتلتني باق ال محالة، ألن 

هناك نقاط جوهرية ومفصلية في أجندة الطرفني 
وال أظن أن نرى بصيصا من نور، أو قبسا من أمل!
أنا أعتقد بأن الطريق طويل جدا، وستتكرر مشاهد 

وطرائف تدغدغ سمت العمل النيابي وستغلق كل 
الطرق املؤدية إلتاحة الفرص لسن القوانني املتعلقة 

بالشأن الوطني، طمعا في وقفها وهدر وقتها إلى أن 
تتحقق رغبات البعض في حل مجلس األمة.

قبل الكالم عن التوازن ينبغي حتديد معناه درءا 
ألي التباس في فهم املقصود، ال نريد من التوازن 
التساوي الساذج بني أمرين أو في جانبي أمر ما، 

وإمنا يقصد به االستجابة للحاجات الواقعية بحيث 
يوضع الشيء في محله بأفضل حالة حتقق الكمال 
وبعيدا عن اإلخالل بأجزاء الواقع األخرى. لقد بعث 

اهلل األنبياء ليعملوا على بناء وإقامة احلكمة في 
حياة الناس وشخصياتهم، احلكمة التي تعني وضع 

الشيء في موضعه ليتحصل التوازن بني احلكمة 
التشريعية التي يحققها اإلنسان باختياره حينما 

يطبق األحكام اإللهية واحلكمة الكونية التي تعمل ال 
عن اختياره وإمنا مبطلق املشيئة الربانية. التوازن 

العام والتقدير احلكيم سمة ملختلف مخلوقات 
الكون بشهادة واقعها احلياتي الذي يكشفه العلم 

يوما بعد يوم، وبتصريح خالقها سبحانه. )والسماء 
رفعها ووضع امليزان ـ الرحمن: 7(، )واألرض 

مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل 
شيء موزون ـ احلجر: 19(، )والشمس جتري 

ملستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ـ يس: 38(، 

)والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدمي ــ 
يس 39(، )من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره 

ـ عبس: 19-18(. 
خلق اهلل اإلنسان بأبعاد متعددة وغرائز متنوعة 
تتدافع في تعيني سلوكه وأفعاله وتوجيه حياته، 

كغريزة حب الكمال وحب االستطالع، وغريزة حب 
الذات وما يتفرع عنها من غرائز اخلوف واإلشباع 

وغيرها، وغريزة األمومة والغريزة اجلنسية 
وغريزة الغضب. لكن ما الذي يحقق التوازن 

املطلوب للشخصية اإلنسانية الفردية واجلمعية 
في فهم األمور وتقرير املواقف بحيث ال تطغى 
غريزة على أخرى وال جانب على آخر يقابله؟.. 
إنه العقل صمام األمان الذي ينظم عمل الغرائز، 

وإرادة العقل الواعية التي عملت الشرائع السماوية 
على تنميتها وتوجيه عملها في مواقع التنفيذ 

أو اإلحجام بتشريعات محددة واضحة ومبادئ 
ومقررات أخالقية راقية ومهذبة، والتي متى ما مت 
احلياد عنها في التعاطي مع املشاكل الشخصية أو 
القضايا املجتمعية فإننا  جنني ثمار اخللل بتغلب 

املقررات الغضبية أو الشهوية العمياء املدمرة 
لألفراد واملجتمع.

لألسف إننا بلغنا مبلغا محبطا في فقدان التوازن 
اللفظي والسلوكي والسياسي قد عبر عنه بجالء 
برملان فبراير 2012م كمؤشر موضوعي للقياس، 

حيث انه بجميع مفرداته ميثل اخليار الشعبي. 
إنه مبمارساته احلالية بات يجسد لنا ما بلغناه 

من تطويع الصالحيات القانونية في إقصاء اآلخر 
وتغليب املصالح الفردية والفئوية، ورفع موجة 

العنف واالنتقام الغضبي واخلروج على املقررات 
األخالقية التي ندين بها جميعا، والتنكر لألولويات 
التنموية واملصالح العليا للبالد، حتى ساد الشعور 

لدى الكثيرين من املواطنني بأننا في دولة مؤقتة.
إلى متى نستمر في السلوكيات غير املتوازنة 

وغير السوية وتبقى مبادئنا وأخالقياتنا اإلسالمية 
الرفيعة حبرا على ورق ال يرقى الى أن يجسد 

حقيقة عملية في خلق شخصيات مجتمعية قيادية 
فاعلة وقادرة على أن تأخذنا إلى بر األمان واإلجناز 

والتقدم؟!

atach_hoti@hotmail.com

mubarakalenezi@hotmail.com -  @engmubarakq8

dr.khadeja1@gmail.com

محلك سر

حديث املدينة

مبدئيات


